
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมิน 
ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนนิงานของส านกังานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

| Office of Knowledge Management and Development  (Public Organization) 1 

 

 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  
 ของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562   

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)  (สบร.)   ได้มอบหมายให้บริษัท คัสต้อม เอเชีย จ ากัด ประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการที่มีความส าคัญของ สบร.   เพ่ือให้การจัดท า
แนวทาง เครื่องมือ และวิธีในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการสามารถบรรลุ
เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับเงินลงทุน  รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา 
และปัจจัยเสี่ยงที่ผลต่อความส าเร็จ รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการทรัพยากรในระยะยาว 

การศึกษาได้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment : SROI)  ในการประเมิน และใช้
เทคนิคในการตีมูลค่าผลลัพธ์เป็นมูลค่าทางการเงินด้วยเทคนิค Revealed 
Preference  โดยเป็นการอนุมานมูลค่าจากการสังเกตการณ์ว่าคนทั่วไปใช้
จ่ายเงินอย่างไรกับสิ่งที่ใกล้เคียงกันและมีมูลค่าตลาดอ้างอิง ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey : 
SES) ที่จัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ   

ทั้งนี้ สบร.และที่ปรึกษาได้คัดเลือกโครงการที่มีความส าคัญของ
แต่ละหน่วยงานภายในมาท าการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานจ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาแนวทางและการขยายผลการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง ของ สบร. ส่วนกลาง  2) โครงการงานกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการชั้น 8 ของอุทยานการ
เรียนรู้  และ 3) โครงการเทศกาล Night at the Museum ของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ   โดยมีผลการประเมินดังนี้  
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1) โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมองของ สบร. 

จากการด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการพัฒนาสมองของสบร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
จัดการศึกษาส าหรับครอบครัวเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กในช่วงปฐมวัยให้สามารถน า
องค์ความรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอน พ่อแม่/ผู้ปกครองในระดับปฐมวัย อีกทั้งยังรวมไปถึง
ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป  

ในส่วนความสอดคล้องของโครงการมีความสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับด้านการ
พัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน และยังสอดคล้องกับแผนบูรณการใน
เป้าหมายที่ 1 อันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และศักยภาพของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน  

โดยโครงการได้ผ่านการด าเนินงานแล้วเสร็จด้วยงบประมาณรวม
เบิกจ่ายและผูกพันสัญญาคิดเป็นมูลค่า 2,499,952 บาท จากเป้าหมายของ
โครงการที่วางไว้ว่าจะมีครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองจ านวน 400 คน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นสามารถท าให้
เกิดผลลัพธ์เกินกว่าเป้าที่วางไว้เป็นจ านวน 480 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 20  
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ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์ความคุ้มค่า ทางทีมที่ปรึกษาฯ 
ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับประโยชน์หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ ซึ่งสามารถแยกมุมมองออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การพัฒนาบุคลากร  
 การอบรม มีการค านึงถึงค่าใช้จ่ายการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ครู และการใช้สื่อ ทั้ งนี้หลักสูตรการอบรมจะต้องเน้นเรื่องการส่งเสริม
กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโดยตรง 

 ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้จากการเข้าร่วมโครงการ เช่น 
การศึกษา การอ่าน เนื่องจากได้รับความรู้ในเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นจึงถือว่าเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้  

มิติที่ 2 การผลิตสื่อการเรียนการสอน  
 ค านึงถึงค่าใช้จ่ายของหลักสูตรการตัดต่อคลิปวีดีโอ/สื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือมาคิดค านวณ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยตรง 

มิติที่ 3 การพัฒนาเด็ก มีการแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  
 การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ในเชิงการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้/การท ากิจกรรม เช่น อุปกรณ์บันเทิงการกีฬา เครื่องเล่น 
ค่าผ่านประต ูค่าเรียนและเล่นกีฬา 

 การหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในส่วนเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลก็มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูล
การส ารวจจากกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในแต่ละปีจะมี
เด็กบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทั้งประเทศกว่า 34 ,075 ราย
ต่อปี และพบว่าเด็กปฐมวัย มีอัตราบาดเจ็บถึงร้อยละ 37 โดยมีสาเหตุและ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น ดังนั้นนอกจากผู้ปกครองต้องมี
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ความรู้ ความเข้าใจในหลักพัฒนาการสมอง ยังสามารถที่จะควบคุมลดความ
เสี่ยงจากการเล่นที่ผิดวิธี และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ปกครอง
สามารถเลือกสนามเด็กเล่นและส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง
ส าหรับเด็กที่เหมาะสมที่สุด 

มิติที่ 4 อ่ืนๆ  

 ซึ่งในการค านวณมูลค่าโครงการ จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม โดยการน าข้อมูลค่าใช้จ่ายในมิติต่างๆ มาคิดค านวณ
มูลค่าผลลัพธ์ ซึ่งน ามาจากข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Survey : SES) จากส านักงานสถิติแห่งชาติ จะพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานการณ์จริง ซึ่งในโครงการนี้มีการอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก 
และครูผู้สอน ที่อยู่ในโครงการในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาคของโรงเรียนต้นแบบ ดังนั้น
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจึงคิดค านวณจาก 4 ภูมิภาค และทางทีมที่ปรึกษาฯ ได้น าข้อมูล
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการอบรม
ครู หลักสูตรการตัดต่อคลิปวีดีโอ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้มา
ประมวลเพ่ือให้เป็นหน่วยเดียวกับกรอบการประเมินในการศึกษาครั้งนี้ มี
รายละเอียดตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การคดิค านวณมูลคา่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมองของ สบร. 

พื้นที่ / ประเด็น  

การ
เดินทาง

ใน
โอกาส
พิเศษ 
(บาท) 

การ
อ่าน  
ค่าใช้
จ่าย 

(บาท) 

ค่าใช้ 
จ่าย
อื่นๆ 
(บาท) 

อุปกรณ์
บันเทิง
การ
กีฬา 

เครื่อง
เล่น 

(บาท) 

การ 
ศึกษา 
(บาท) 

การตัด
ต่อคลิป
วีดีโอ/
สื่อมัลติ 
มีเดีย  
(บาท) 

หลักสูตร
พัฒนา
ครูและ
การใช้
สื่อฯ 

(บาท) 

ภาคกลาง+ภาคตะวันออก 362 232 9 18 237 

  

  
ภาคเหนือ 168 190 2 18 207   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 159 249 8 16 176   
ภาคใต้  301 146 11 31 304   
รวม 990 817 30 83 924   
มูลค่ารวมคิดเป็นต่อปี  11,880 9,804 360 996 11,088 14,990 3,450 
มูลค่ารวมทั้งหมด 52,568 
มูลค่าผลประโยชน์ต่อ
สังคม 

52,568 บาท x 480 คน = 25,232,640 บาท 

นอกเหนือจากการด าเนินโครงการอบรมยังมีการผลิตวิดีโอองค์ความรู้ 
เผยแพร่ในช่องสื่อสาธารณะ เช่น YouTube และ บันทึกลงแผ่น DVD จ านวน 100 

แผ่นเพ่ือให้เป็นหนึ่งในความรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองของโรงเรียนต้นแบบ ซึ่ง
สามารถตีมูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่าย DVD 
ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การคดิค านวณมูลคา่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจา่ย DVD   

พื้นที่ / ประเด็น  
เวชภัณฑ์และค่า

ตรวจรักษาพยาบาล 
(บาท) 

อุปกรณ์บันเทิงการ
กีฬา เครื่องเล่น 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ค่าผ่านประตู ค่า
เรียนและเล่นกีฬา 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ภาคกลาง+ภาคตะวันออก 284 18 17 
ภาคเหนือ 195 18 6 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 196 16 8 
ภาคใต้ 281 31 11 
รวม 956 83 42 
มูลค่ารวมคิดเป็นต่อปี  11,472 996 504 
มูลค่ารวมทั้งหมด 12,972  
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคม 12,972 บาท x 100 คน = 1,297,200 บาท* 

 ยิ่งไปกว่านั้นการด าเนินโครงการอบรมเครือข่ายสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง BBL ยังมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม จ านวน 300 เล่ม เพ่ือ
น าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่เล่น
ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบของสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL ซึ่ง
สามารถตีมูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการแจกจ่ายคู่มือ
ได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การคดิค านวณมูลคา่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจา่ยคูม่ือ   
พื้นที่ / ประเด็น การอ่าน  (บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) 

ภาคกลาง+ภาคตะวันออก 232 9 
ภาคเหนือ 190 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 249 8 
ภาคใต้ 146 11 
รวม 817 30 
มูลค่ารวมคิดเป็นต่อปี  9,804 360 
มูลค่ารวมทั้งหมด 10,164 
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคม 10,164 x 300 คน = 3,049,200 บาท* 
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Input Output Outcomes Impact 

เงินลงทุน 
 

2,499,952 

คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

480 

มูลค่าผลลัพธ์ 
 

52,568 

Deadweight Displacement Attribution  

49.45% 49.77% 
                                

0% 

   
Value of Input 2,499,952 

   
Value of Social benefits 6,407,770 

   *value of social benefits 1,297,200  
   **value of social benefits 3,049,200 

   
SROI ratio 4.30 

โดยค่าอัตราส่วน SROI ถูกค านวณตามสมการ  
 ((Output x %Outcomes) x Value) x (1-%Deadweight) x (1-
%Displacement) x (1-%Attribution)/ Input  
 = ((480x 100%) x 52,568) x (1 – 49.45%) x (1 – 49.77%) / 2,499,952 
 = (480x 52,568) x 50.55% x 50.23% = 6,407,770  
 = 6,407,770 + 1,297,200 + 3,049,200 / 2,499,952 
 = 4.30 
*มูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกินและมูลค่าของผลลัพธ์ทดแทน น ามาจากขอ้มูลการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 

จากการประเมินโครงการผ่านกรอบแนวคิด SROI อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมทางตรงที่ผ่านการหักลบอัตราส่วนมูลค่าผลลัพธ์
ส่วนเกิน (โอกาสที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเอง แม้ไม่มีกิจกรรมนี้) ที่ร้อยละ 49.45 
และมูลค่าของผลลัพธ์ทดแทน (โอกาสที่ผลลัพธ์สามารถหาทดแทนได้จากที่
อ่ืนๆ) ที่ร้อยละ 49.77 ของโครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง มีมูลค่าได้เท่ากับ 6,407,770 บาท ซึ่งน ามา
ค านวณร่วมกับผลลัพธ์ที่ได้จาก *มูลค่าผลลัพธ์จากการแจกจ่าย DVD เท่ากับ 
1,297,200 และ **มูลค่าผลลัพธ์จากการแจกจ่ายคู่มือ เท่ากับ 3,049,200 บาท 
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จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเป็นมูลค่ารวม 10,754,170 บาท 
และเมื่อหักลบจากงบประมาณที่ใช้ไปจ านวน 2 ,499,952 บาท จะยังเหลือ
มูลค่าเป็นบวกอยู่ที่ 8,254,218 บาท  

เมื่อคิดค านวณอัตราส่วนระหว่างมูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมของ
โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
สมอง เมื่อท าการคดิมูลค่าผลลัพธ์ต่อมูลค่าของต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ท าให้
ได้อัตราส่วน SROI ที ่1 : 4.30 ซึ่งหมายความว่าในงบประมาณทุกๆ 1 บาทที่ใช้
ลงทุนไปกับโครงการสามารถท าให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม 4.30 บาท 

 อย่างไรก็ตามในการค านวณครั้งนี้เป็นการค านวณมูลค่าเบื้องต้น ซึ่ง
โครงการลักษณะนี้เป็นโครงการที่จะสามารถสร้างและต่อยอดประโยชน์ในระยะ
ยาว หากกลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมมากเป็นทวีคูณ  

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 
 ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์ความคุ้มค่าสามารถแยกมุมมอง

ออกเป็น 2 มิติหลัก คือ  
1) มิติเรื่องการพัฒนาบุคลากร  
2) มิติเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

 อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาในเรื่องมิติ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือใช้
ประกอบการประเมินความคุ้มค่าโครงการ เช่น การพัฒนาการของกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย และการประหยัด
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยมิติที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่ทางทีมที่
ปรึกษาฯ ได้พิจารณาว่ามีความเก่ียวข้องกับโครงการนี้ แต่ในบางมิติที่กล่าว เช่น 
การพัฒนาการของกลุ่มเด็กปฐมวัย และ การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็ก
ปฐมวัย สามารถน ามาร่วมในการค านวณความคุ้มค่าได้ แต่อาจยังไม่พบข้อมูล
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ทางสถิติที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการใช้ข้อมูลในการ
ค านวณความคุ้มค่า ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการ และการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยเพ่ือสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้ในอนาคต  

 หากพิจารณากลุ่มเป้าหมายของโครงการและตัวชี้วัด สามารถสังเกตได้
ว่าตัวชี้วัดไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ระบุในแผน มีการระบุ
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน จาก ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย แต่อย่างไรก็ตามในการค านวณระบุกลุ่มประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เห็นได้ชัดว่ามีสามารถสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอน พ่อแม่/ผู้ปกครองในระดับปฐมวัย และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป ซึ่งนอกจากการอบรมการจัดท าสื่อวีดีทัศน์ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค มีการอบรม
เฉพาะกลุ่มครู ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ยังมีการจัดท า DVD และคู่มือ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่การให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆอีกด้วย 
ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องและครอบคลุม
กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของโครงการได้ ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถสะท้อน
ถึงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นควรมี
กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากอาจ
มีการส่งต่อความรู้และประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไปยังวงกว้าง 

 หากเทียบลักษณะการด าเนินงานและผลลัพธ์สามารถท าได้ดี เนื่องจาก
สามารถเรียงล าดับความส าคัญในการพัฒนาแนวทางและจัดการบริหารได้ดี มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร มีการใช้สนามเด็กเล่นในการจัดการการเรียนรู้ เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย
วางไว้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการให้ความส าคัญหรือเรียงล าดับความส าคัญของ
ประเภทการแบ่งความรู้ให้ชัดเจน เช่น การเข้าอบรม สื่อ DVD และคู่มือเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ในแต่ละประเภทของสื่อและเครื่องมือที่เลือกใช้   
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2) โครงการงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการชั้น 8 
  ในส่วนของโครงการภายใต้พ้ืนที่ขอบเขตการด าเนินงานของอุทยาน
การเรียนรู้ โครงการงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบและบริการชั้น 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอ่านเสริมความรู้ สร้าง
ความเข้าใจด้วยกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างทักษะความคิด การอ่านและกระตุ้นการเรียนรู้ ให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจการอ่าน การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และจุดประกายความคิด
น าไปเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงลึกต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์ตรง และจาก
การลงมือปฏิบัติจริง  

ในส่วนความสอดคล้องของโครงการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตัวโครงการยังมีความสอดคล้องกับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

โดยโครงการมีการวางกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนในช่วงอายุต่างๆ 
และประชาชนทั่วไป ด าเนินงานแล้วเสร็จด้วยงบประมาณรวมเบิกจ่ายแล้วทั้ง
สินเป็นมูลค่า 9,750,253 บาท และจากเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ว่าจะมี
เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเป็นจ านวน 25 ,170 
คน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นสามารถท าให้เกิดผลลัพธ์เกินกว่าเป้าที่วางไว้เป็น
จ านวน 37,711 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าที่วางไว้ถึงร้อยละ 50  
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ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์ความคุ้มค่า ทางทีมที่ปรึกษาฯ 
ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับประโยชน์หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ ซึ่งสามารถแยกมุมมองออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การเรียนรู้  
โดยจะเน้นเรื่องการอ่าน การอบรมความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เข้าร่วมได้รับ

ประโยชน์โดยตรง และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการ
อ่าน ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก  

มิติที่ 2 ความบันเทิงหรือสันทนาการ  
เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการท ากิจกรรมที่หลากหลาย และมีการ

อบรมสันทนาการเชิง Workshop ในเชิงปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องที่ต้องน ามาคิดค านวณ  

มิติที่ 3 อ่ืนๆ  
ซึ่งในการค านวณมูลค่าโครงการ จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนที่

เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม โดยการน าข้อมูลค่าใช้จ่ายในมิติต่างๆ มาคิดค านวณ
มูลค่าผลลัพธ์ ซึ่งน ามาจากข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Survey : SES) จากส านักงานสถิติแห่งชาติ จะพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานการณ์จริง ในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน ทางทีมที่ปรึกษาได้น าเอาตัวเลขสถิติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล และน าข้อมูลในประเด็นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
โครงการที่ด าเนินงานโดย สบร. จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้มา
ประมวลเพ่ือให้อยู่ในกรอบการประเมินของการศึกษาครั้งนี้ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การคดิค านวณมูลคา่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้อุทยานการเรยีนรูต้้นแบบและบริการช้ัน 8 
ประเด็น มูลค่าต่อปี (บาท) 

การอ่าน  3,312 
ค่าผ่านประตู ค่าเรียนและค่าเล่นกีฬา 636 
เรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก  8,100 
การบันเทิง 5,628 
ค่าสันทนาการ (workshop) 500 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  204 
มูลค่ารวมทั้งหมด 18,380 
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคม 18,380 บาท x 37,711 คน = 693,128,180 บาท 

 เมื่อค านึงถึงมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นของตัวโครงการจากกรอบ
มูลค่าผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดจากการด าเนินงานของสบร. โครงการงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 
สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเป็นมูลค่า 176,301,906 บาท ซึ่งเมื่อ
หักลบจากงบประมาณที่ใช้ไปจ านวน 9,750,253 บาท จะยังเหลือมูลค่าเป็น
บวกอยู่ที่ 166,551,653 บาท  

Input Output Outcomes Impact 

เงินลงทุน 
 

9,750,253 

คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
37,711 

มูลค่าผลลัพธ์ 
 

18,380 

Deadweight Displacement Attribution  

51.95% 47.06% 
                                

0%    

   
Value of Input 9,750,253 

   
Value of Social benefits 176,301,906 

   
SROI ratio 18.08 
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โดยค่าอัตราส่วน SROI ถูกค านวณตามสมการ  
 ((Output x %Outcomes) x Value) x (1-%Deadweight) x (1-
%Displacement) x (1-%Attribution)/ Input  
 = ((37,711x 100%) x 18,380) x (1 – 51.95%) x (1 – 47.06%) / 
9,750,253 
 = (37,711x 18,380) x 48.05% x 52.94% = 176,301,906 / 9,750,253  
 = 18.08 
*มูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกินและมูลค่าของผลลัพธ์ทดแทน น ามาจากการข้อมูลการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 
 จากการประเมินโครงการผ่านกรอบแนวคิด SROI อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านการหักลบอัตราส่วนมูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกิน 
(โอกาสที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองหากไม่มีกิจกรรมนี้) ที่ร้อยละ 51.95 และมูลค่า
ของผลลัพธ์ทดแทน (โอกาสที่ผลลัพธ์สามารถหาทดแทนได้จากที่อ่ืนๆ) ที ่
ร้อยละ 47.06 ของโครงการงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อุทยานการ
เรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ต่อมูลค่าของต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ท าให้
ได้อัตราส่วน SROI ที่ 1 : 18.08 ซึ่งหมายความว่าในงบประมาณทุกๆ 1 บาทที่
ใช้ลงทุนไปกับโครงการสามารถท าเกิดผลตอบแทนทางสังคม 18.08 บาท 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 โครงการลักษณะนี้จะไม่มีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ เนื่องจากเป็น
ลักษณะที่ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถ
ท าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดตัวชี้วัด ควร
พิจารณาตัวชี้วัดอ่ืนๆ นอกจากเรื่องจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพราะไ ม่
สามารถวัดผลการได้รับความรู้หรือประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมที่แท้จริงได้ 
แต่อาจจะพิจารณาเรื่องความรู้ความเข้าใจ หรือการพัฒนาของทักษะในด้านต่างๆ 
จากที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 ในการบริหารจัดการโครงการถือว่าสามารถท าได้ดี โดยเห็นได้จาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความครอบคลุมและ
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ชัดเจน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ การ
ด าเนินงานในโครงการนี้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ข้างต้น วิเคราะห์ได้จากการน า
ผลลัพธ์และผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเงินลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นในการ
ค านวณและวิ เคราะห์ผ่ านกรอบแนวคิด SROI ยั งช่วยสะท้อนให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และผลประโยชน์ในการด าเนินงานต่อต้นทุนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการนี้สามารถสะท้อนบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาความรู้ได้ดี และเพ่ือการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตทางทีมที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าควรพิจารณา
ประเภทกิจกรรมที่ เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งจากการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่หากมีการเจาะจงกลุ่มช่วงอายุให้มีความเหมาะสม
กับแต่ละประเภทกิจกรรมอาจจะท าให้เกิด การรับรู้  ความเข้าใจ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุนั้นๆ นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตได้ว่ามี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อาจมีสาเหตุจากความ
น่าสนใจของกิจกรรม ดังนั้นหากมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมมากขึ้นจะ
ท าให้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งจะท าให้
โครงการเกิดความคุ้มค่าในด้านการลงทุนด้านการบริหารจัดการโครงการเพ่ิม
สูงขึ้น และสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้
สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายเช่นกัน     

3) โครงการเทศกาล Night at the Museum 
จากการด าเนินโครงการเทศกาล Night at the Museum ภายใต้พ้ืนที่

ขอบเขตของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระตุ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนุกและชื่นชอบ
กับการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมที่สถาบันฯจัดขึ้น รวมไปถึงการ
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เผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานและสอดรับกับพฤติกรรม รูปแบบ
การใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตัวกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 
วัยรุ่น เยาวชน รวมถึงกลุ่มครอบครัวและผู้ที่สนใจกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ในส่วนความสอดคล้อง ตัวโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในข้อ 4. การศึกษาและเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบร.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

โดยโครงการได้ผ่านการด าเนินงานแล้วเสร็จด้วยงบประมาณรวม
เบิกจ่ายและผูกพันสัญญาคิดเป็นมูลค่า 3,993,247.18 บาท จากเป้าหมายของ
โครงการที่วางไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลาการ
จัดงานเป็นจ านวน 8,000 คน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นสามารถท าให้เกิดผลลัพธ์
เกินกว่าเป้าที่วางไว้เป็นจ านวน 10,450 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าที่วางไว้ถึง
ร้อยละ 31 

ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์ความคุ้มค่า ทางทีมที่ปรึกษาฯ 
ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับประโยชน์หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ ซึ่งสามารถแยกมุมมองออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การท่องเที่ยว  
 เนื่องจากมิวเซียมสยามถือเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้นจึง
มีการพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าบริการการ
ท่องเที่ยว ค่าพาหนะในจังหวัด ค่าสินค้าและของที่ระลึก เพ่ือน ามาคิดค านวณ  
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มิติที่ 2 การเรียนรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ รับรู้ความรู้ที่สอดแทรกผ่าน
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องความบันเทิง และค่าสันทนา
การ จึงถูกน ามาคิดค านวณ  

มิติที่ 3 อ่ืนๆ  
 ซึ่งในการค านวณมูลค่าโครงการ จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม โดยการน าข้อมูลค่าใช้จ่ายในมิติต่างๆ ในการคิดค านวณ
มูลค่าผลลัพธ์ น ามาจากข้อมูลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio-Economic Survey : SES) จากส านักงานสถิติแห่งชาติ และ ข้อมูล
รายงานสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ประจ าปี 2560 ซึ่งจะพิจารณาข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่
สามารถเชื่อถือได้มาประมวลเพ่ือให้อยู่ภายใต้กรอบการประเมินในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การคดิค านวณมูลคา่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทศกาล Night at the 

Museum 

ประเด็น มูลค่าต่อปี (บาท)  

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด 808 
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 1,499 
ค่าซ้ือสินค้าและของที่ระลึก  2,154 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  1,660 
ค่าบริการท่องเท่ียวภายในจังหวัด 586 
บัตรชมการแสดงงิ้ว 3,000 
ค่าสันทนาการ (workshop) 500 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  108 
มูลค่ารวมทั้งหมด 10,315 
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคม 10,315 บาท x 10,450 คน = 107,791,750 บาท 

 เมื่อค านึงถึงมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นของตัวโครงการจากกรอบ
มูลค่าผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดจากการด าเนินงานของสบร. โครงการเทศกาล 
Night at the Museum สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเป็นมูลค่า 
20,578,014 บาท ซึ่งเมื่อหักลบจากงบประมาณที่ใช้ไปจ านวน 3,993,247 บาท 
จะยังเหลือมูลค่าเป็นบวกอยู่ที่ 16,584,767 บาท  

Input Output Outcomes Impact 

เงินลงทุน 
 

3,993,247 

คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
10,450 

มูลค่า
ผลลัพธ์ 
10,315 

Deadweight Displacement Attribution  

56.47% 56.15% 
                                

0%   

   
Value of Input 3,993,247 

   
Value of Social benefits 20,578,014 

   
SROI ratio 5.15 
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โดยค่าอัตราส่วน SROI ถูกค านวณตามสมการ  
 ((Output x %Outcomes) x Value) x (1-%Deadweight) x (1-
%Displacement) x (1-%Attribution)/ Input  
 = ((10,450x 100%) x 10,315) x (1 – 56.47%) x (1 – 56.15%) / 
3,993,247  
 = (10,450 x 10,315) x 43.53% x 43.85% = 20,578,014 / 3,993,247 
 = 5.15  
*มูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกินและมูลค่าของผลลัพธ์ทดแทน น ามาจากการข้อมูลการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 

 จากการประเมินโครงการผ่านกรอบแนวคิด SROI อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าผลประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านการหักลบอัตราส่วนมูลค่าผลลัพธ์ส่วนเกิน 
(โอกาสที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองหากไม่มีกิจกรรมนี้) ที่ร้อยละ 56.47 และมูลค่า
ของผลลัพธ์ทดแทน (โอกาสที่ผลลัพธ์สามารถหาทดแทนได้จากที่อ่ืนๆ) ที่ร้อย
ละ 56.15 ของโครงการเทศกาล Night at the Museum ต่อมูลค่าของต้นทุน
ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ท าให้ได้อัตราส่วน SROI ที่ 1 : 5.15 ซึ่งหมายความว่าใน
งบประมาณทุกๆ 1 บาทที่ใช้ลงทุนไปกับโครงการสามารถท าเกิดผลตอบแทน
ทางสังคม 5.15 บาท 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เครือข่ายที่ร่วมจัดงานอีก 13 
แห่ง ซึ่งควรจะมีการก าหนดตัวชี้วัดรองที่เกี่ยวกับเครือข่าย เพ่ือให้สามารถเห็น
ถึงผลลัพธ์แนวทางความร่วมมือของเครือข่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่ งไปกว่านั้นหาก
สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 การบริหารจัดการโครงการถือว่าสามารถท าได้ดี มีผู้เข้าร่วมเกินความ
คาดหมาย ซึ่งเนื้อหากิจกรรมมีความชัดเจน โดยผู้เข้าร่วมได้รับความเพลิดเพลิน
ที่แฝงแง่คิดศิลปวัฒนธรรมงิ้ว เห็นได้จากโชว์หลักของกิจกรรมที่มีการน าเรื่อง 
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“มู่หลัน” ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นที่รู้จักทุกเพศทุกวัย และสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร 
ควรพิจารณาเรื่องจ านวนเจ้าหน้าที่แต่ละฐานของกิจกรรม และความสามารถใน
การรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน เพ่ือให้เพียงพอในการให้บริการ และ
ความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  งานประเมินผลการด าเนินงานของ สบร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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